Propozycja menu wesele 195zł/osoby
cennik dotyczy rezerwacji na 2019r na rok 2020 cena ulegnie zmianie o 10 zł
Zupa 1 rodzaj do wyboru
rosół z makaronem, serowo pieczarkowa z makaronem gwiazdki, krem borowikowy z grzankami,
krem brokułowy z groszkiem ptysiowym
Surówki 3-4 rodzaje do wyboru
marchewka, z białej kapusty, z czerwonej kapusty, seler w śmietanie, buraczki, mizeria, z pekińskiej,
z kiszonej kapusty
Półmisek mięs 3-4 rodzaje do wyboru
udko pieczone, karczek pieczony z sosem pieczeniowym, kotlet schabowy, zrazy wołowe po staropolsku,
wieprzowina w sosie korniszonowym, szwajcar ( wieprzowina z serem i szynka), rolada wieprzowa
faszerowana grzybami w sosie, filet drobiowy w sosie serowo brokułowym, devolay, filet drobiowy
w sosie curry z żurawina i ananasem.
Dodatki do wyboru
ziemniaki gotowane z koperkiem i masłem, ryż, ziemniaki opiekane, dufinki
Deser 1 do wyboru
szarlotka po wiedeńsku z gałką lodów, lody z ciepłym sosem malinowym i kruszoną bezą, deser lodowy,
lody z owocami lub bakaliami
Zimna płyta – propozycja w formie stołu szwedzkiego
wędliny i zimne mięsa, ser żółty, galaretka drobiowa, śledzie dwa smaki (po staropolsku i w śmietanie)
Sałatki 3-4 rodzaje do wyboru
jarzynowa, z porów, z szynką, kukurydzą i ananasem, sos tatarski, grecka, ziemniaczana, brokułowa,
z pekińskiej z kurczakiem, z ryżem i tuńczykiem, z ryżem i szynką
Danie gorące 1 do wyboru
schab pieczony w sosie, kluski śląskie, buraczki,
filet zapiekany z serem i pieczarkami, dufinki, surówka,
karczek pieczony, talarki ziemniaczane, surówka,
dramstiki, ziemniaczki w ziołach, surówka,
szwajcar sos zimny, ziemniaczki opiekane, sałatka
Danie gorące 1 do wyboru
beefstrogonow, barszcz z krokietem do wyboru ( z pieczarkami i serem, mięsem, kapustą i grzybami)
barszczyk z pasztecikiem, gołąbki z sosem, żurek królewski, flaczki

Napoje zimne i ciepłe bez ograniczeń
coca cola, soki owocowe, woda gaz/ng, kawa, herbata,
Owoce, ciasta na paterach
tort – smaki bez dodatków i musów owocowych
Alkohol
szampan na przywitanie
wódka ( sobieski, bols, wyborowa, stok prestige, żołądkowa, krupnik, żubrówka, pan tadeusz)0,5l
Istnieje możliwość zamówienia
paczka dla gości ok. 0,7 kg
piwo lane - ogródek keg 50l lub 30l
stół wiejski
kiełbasa wiejska, boczek, pasztet, salceson, smalce smakowe
ogórki kiszone, chleb wiejski
stół wiejski z szynką pieczoną

28 zł /szt
500zł/300zł
500zł
750 zł

